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Slovo starosty úvodem
Milí čtenáři Občasníku
Horšicko!
První
letošní vydání je poněkud obsáhlejší, neboť
naše Základní i Mateřská škola naši redakci
pořádně zásobila. Ostatně - ono těch
událostí na konci minulého
roku bylo
požehnaně. Po hezkých vánocích a oslavě
konce roku silvestrovskými petardami, kdy
nebyl nikdo zraněn - a to je jedině dobře! -dostal se chod našich obcí zpět do
obvyklého
rytmu.
Finanční
rozpočet,
schválený v prosinci, začal se ihned
naplňovat.
Nadále probíhá jednání o
dokončování
územního
plánu
a jeho
závěrečně projednání se kvapem blíží. Snad
ještě někdo na poslední chvíli stačil požádat
o nějaké změny, které se daly projednávat v
projektové kanceláři, ale ten kdo zaváhal má
bohužel smůlu. Jeho případné nové nebo
další
požadavky
se
do závěrečného
schvalování už nedostanou. Otevřel se i
problém - co s nefunkční požární nádraží při
Zlatém potoku. Problém vyvstal sice už před
několika roky, ale nyní je stav patrně
definitivní,
protože
podle
vyjádření
projektové kanceláře,
se nachází
tato
nádrž v ochranném pásmu potoka a proto
nebude v budoucnu ani možné, aby se z
"chráněného" potoka tato nádrž naplňovala
vodou.
Tedy zbývá alespoň pokusit se o
záchranu některých panelů. Otázka záboru
okrajových částí zahrad ve směru linie od
Hejlů ke křížku při cestě do Luhu zůstala
zatím
otevřená.
Majitelé
zahrad
jsou
seznámeni
se .staronovýrní
hranicemi"
pozemků a zatím nemusí nic dělat a sice do
doby, než dojde k dalšímu kroku ze strany
obce. Potíž zatím zůstává v tom, že majitel
pan ing. Pejřil by sice obci vyšel vstříc
odprodejem jeho pozemků, ale bohužel za
cenu značně vysokou, kterou obec nemůže
V žádném případě akceptovat. Krajský úřad

Plzeňského kraje vyhlásil dotační programy
pro Obnovu a stabilizaci venkova pro rok
2014 a do tohoto jsme podali žádost o
finance na rekonstrukci místní komunikace
od
manželů
Sedlákových
směrem
k
Hejlovým a dolů kolem domku Bradových.
Nyní musíme posečkat, zda se na nás v
letošním roce dostane řada a nějakou
finanční injekci dostaneme. Druhá žádost o
dotaci byla podána na Ministerstvo místního
rozvoje. Ta se týká výstavby dětského hřiště
v Újezdě .Na Kanárku" . Přehodnocením
výhodnosti a nevýhodnosti několika, v úvahu
připadajících, lokalit pro takové hřiště, bylo
rozhodnuto o uvedené lokalitě v Újezdě.
Hodnocení bylo zaměřeno především na
dostupnost, vzdálenost od silniční dopravy,
.prosluněnost"
a v tomto
případě se
zhodnotily i možností občerstvení, a příp.
také úkrytu při náhlé změně počasí (např.
bouřka). Zajisté nikomu neuniklo, že do
obce zavítala firma Danima pana Brunáta a
provedla
zdravotní
řezy na některých
stromech a došlo také k pokácení dvou lip
na hrázi rybníka. Jednak zužovaly silniční
profil,
ale prvořadě
a zásadně
byly
napadené
natolik
vnitřní
hnilobou,
že
odborné posouzení
dospělo k jednoznačnému závěru - pokácet. Obdobný stav
byl také při MK od návsi podél rybníka. Byl
jsem upozorněn i na nedobrý stav dvou
topolů a lip v Újezdě při vjezdu od Horšic.
Samozřejmě,
že zdravotní
stav těchto
stromů není rovněž nijak uspokojivý, ale
prozatím počkáme co ukáže jaro a léto. Že
je pokácení stejně nemine, o tom není
ovšem žádných pochybností.
Když budu
lamentovat
anebo plakat nad rostoucí
administrativou, tak to patrně občany zajímá
jen pramálo. Ale nárůst je tak enormní, že

dokonce ani volební seznamy našich voličů
Pokračování str. 2
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Dokončeni ze str.1
už se nebudou sestavovat a tisknout u nás,
ale centrálně v Praze. Už nyní si dokážu
představit, kolik problémů a svízelných
situací to přinese. Přitom je nás tady "hrstka"
ve srovnání s velkými vesnicemi nebo
dokonce městy. Snad odjakživa se voličské
seznamy
zpracovávaly
na
obcích
a
městech. Prosím - od tohoto roku tomu tak
nebude. Já to považuji za další kopanec po
vzoru tzv. "S" karet, jejichž zavádění stálo
mnoho peněz a nakonec systém stejně
zkrachoval. Ale pozor! Nesmíme zapomínat
na to, že v této společnosti je krach úplně
normálním jevem a dokonce už tady máme
termín "osobní bankrot"!
Úžasné!! No a
jednu perličku nakonec. Nezjištěný pitomec
vysypal do silničního příkopu u Henigarova
tabulové sklo a rozbil tam mnoho sklenic
včetně pětilitrovek. Je toto normální, když na
několika místech máme sběrná místa na
tříděný odpad, sklo, plasty a papír? A
jestliže přivezl tento odpad někdo ke
kontejneru, který byl shodou okolností už
naplněný, nemohl tedy přejet k dalšímu
nebo do Vitouně nebo do Újezda? Nebo "k
sakru" třeba i ke kontejneru do jiné vesnice,
ale né k Henigarovu do příkopu! Dovedeme
si vůbec představit, jak by to naše životní
prostředí vypadalo, kdyby tohle udělal jen
jednou v roce každý z nás? Říkám úmyslně
- jen jednou v roce! Bylo by to přes 400
hromádek
nepořádku
zvaného
lidově
.bordel" kolem našich obcí. A po perličce

Hasiči z Újezda zvou širokou
veřejnost k účasti na tradičních
Vepřových hodech v Újezdě
na Kanáreku - 15. března 2014.
Zahájení je ve 14.00 hodin, domácí
zabijačkové pochoutky budou i
k prodeji s sebou, hudební doprovod na akci zajistí

"Šťáhlavská perla".
Starosta SDH Újezd Mír. Síkyta

upozornění: V nepravidelných intervalech je
manipulováno
se
sochou
sv.
Jana
Nepomuckého ve výklenku naproti škole v
Horšicích. Je zřejmé, kdo toto dělá! Proto
žádám: když už dotyčná osoba nebo osoby
nejsou věřícími, mohly by si alespoň vážit
památky, kterou někdo zhotovil, vložil do
díla svůj um, šikovnost,
čas atd. Do
památky, která symbolizuje i náš kraj - jak je
patrné z článku pan ing. Pelíška - a ostatně
měli bychom to přece vědět všichni, vždyť
rodiště tohoto světce - Nepomuk - je téměř
za humny. A zároveň upozorňuji na to, že
poškozování
takových
památek
nebo
objektů je trestné. Tento článek by si měli
přečíst
především
ti,
kterých
se to
bezprostředně týká a také rodiče těch dětí,
které jsou
v této záležitosti
prvými
podezřelými.
Rád bych uvěřil tomu, že
sochy sv.Jana Nepomuckého v Horšicích,
se od této chvíle už nikdo ani nedotkne!

Všem občanům a čtenářům
přeji hezké únorové dny a o Matějské
pouti - srdce z perníku nebo alespoň
bohatě
zdobené
domácí
koláče,
knedlo, vepřo, zelo
nebo sváteční
svíčko vo u, ale především - hlavně
hodně zdraví a dobrou pohodu.
Váš starosta - Miroslav Čepický

.•...

Blahopřání k MDZ
U příležitosti celosvě·
tového
svátku
Mezinárodního
dne
žen
dovoluji Sl
vyjádřit
touto
cestou
upřímné
poděkování
všem
ženám
za
starostlivost a péči o svoje děti a
rodinné příslušníky
i za
dobré
sousedské soužití v našich obcích.
Přejí Vám do dalších roků života
pevné zdraví, štěstí a trvalou
spokojenost.
Jménem zastupitelstva obce
Mir. Čepicky, starosta

MAŠKARNÍ ve

šn

Dne 14. 2. 2014 se žáci ve školní družině opět po roce převlekli do masek mušketýra, muchomůrky,
víly, kašpárka, čarodějnice,
Karkulky a bojovnice, abychom
mohli zahájit jednu z našich
nejoblíbenějších akcí - maškarní. Nejdříve se masky představily a předvedly svá předem připravená
vystoupení. Na našem maškarním se nejen tančilo, ale také soutěžilo. Na soutěžení jsme si vybrali
naši oblíbenou hru - sedanou, hru na Popelku ( přebírání barevných figurek)a na závěr jsme si
zasoutěžili v kuželkách. Vítězové soutěží si vybrali sladkou odměnu.
Sylva Seidenglanzová

PRODEJ ZNÁMEK NA POPELNICE

Popelnice - lx měsíčně

- 12 svozů/rok (1101,1201)

Popelnice - lx za 2 týdny
Popelnice - kombinovaný
Popelnice - lx za týden
Popelnice -jednorázový

2014 - celý týden od 17.2. do 21.2./0Ú Horšice

- 26 svozů/rok (1101, 1201)
svoz - 40 svozů/rok (1101, 1201)
- 52 svozů/rok (1101, 1201)

svoz se zvláštní známkou

950,-Kč
1.700,-Kč
2.l00,-Kč
2.550,-Kč
100,- Kč

POPLATKY ZE PSŮ, pro r. 2014 hradí majitelé, kteří mají trvalý pobyt v obci
Horšice, Vitouň, Újezd do 31.3.2014

Barevný
V týdnu od 10. do 14. 2. 2014 se
konal v mateřské škole "Barevný týden". Barvy
jsou pro děti velmi podnětným tématem a staly
se součástí našeho týdenního projektu. Děti si
procvičovaly barvy a jejich odstíny formou
pohádek, písní, říkanek i her. Od rána byly
oblečeny do předem určené barvy a se zájmem
a s chutí prožívaly všechny činnosti. A do jakých
barevných odstínů jsme se oblékali? Pondělku
vládla barva žlutá, úterý se zelenalo, středa byla
srdíčková
červená,
čtvrtek
pro změnu

týden

obláčkově modrý.
Vyvrcholením celého týdne
byl páteční karneval, kde se děti ukázaly v
krásně barevných
maskách,
zasoutěžily
si,
zatančily a také se předvedly v celé své kráse
žákům a paním učitelkám v základní škole.
Veliká pochvala patří i všem rodičům, kteří své
ratolesti každý den vystrojili do zvolené barvy.
Důkazem toho jsou fotografie, na které se
můžete podívat na webových stránkách naší
školy.
Dana Řihošková

Dětský maškarní karneval v Újezdě
Nastala doba karnevalů a masopustních
radovánek a my jsme se po roce opět sešli
v
Újezdě
na
dětském
maškarním
karnevalu, který pořádala MŠ Horšice. V
neděli 16. 2. 2014 od 14,00 hod. se v
hostinci Na kanárku scházely děti v
krásných maskách princezen, pirátů, čertů,
čarodějek a jiných pohádkových bytostí.
Během chvíle praskal místní sál ve švech
a zábava mohla začít. Celým odpolednem
nás provázela kapela "Čenda band", které
tímto děkujeme. Velké poděkování patří
také všem uvedeným sponzorům, kteří se
podíleli
na organizaci
nebo
přispěli
finančním či věcným sponzorským darem: Bohemia Elastoform Přeštice, Tvořeníčko Přeštice
- p. Soukupová, MS Diana Horšice, obec Horšice, obec Dolce, Vondrovicovi, Janečkovi,
Pechanovi, Sedláčkovi, Hrubých, Mrázovi, Polanských, Bradovi (Radkovice), p. Farkašová,
p. Jeníčková a p. Náprstková. Všem moc děkujeme a budeme se těšit, že příští rok se tu '
opět sejdeme v tak hojném počtu.
Dana Řihošková

Bylo jedno peklo
Už v brzkých ranních hodinách
panovala
ve
třídách
napjatá
atmosféra. Šuškalo se o příchodu
čertů a Mikuláše. Někdo měl obavy
z toho, že se ve škole dost nesnažil,
jiný, že trošičku zlobil. Ano, opět po
roce k nám sestoupil Mikuláš, anděl
a čert se vyhrabal ze smrdutého
pekla. Všichni jsme se sešli ve
školní družině a očekávali pří-chod
Svatého muže. Konečně jsme se
dočkali. Důstojnou chůzí k nám
vstoupil, děti ani nedý-chaly. I na
starších dětech bylo vidět, že mají
strach
nebo
alespoň
respekt.
Nejdříve děti zazpívaly písničky a pak jen několik odvážlivců řeklo básničku. Někteří se
přiznali, že trochu zlobili a tak je čert trochu vyplatil, ale nakonec všechny čekala opravdická
mikulášská nadílka. Tak zase příští rok.

Jana Tolarová

S čerty nejsou žerty
Tak se jmenoval náš čertovský týden. Vyzdobili jsme si třídu, vyráběli čertíky i s řetězy a dokonce
jsme i čertovsky řádili. Nacvičili jsme básničky a písničky a oni opravdu přišli. Zabušili na dveře a do
třídy vešel krásný andílek, Mikuláš a nakonec i ten čert. Děti slibovaly, že už se polepší, byly vidět i
trochu slzičky, ale nakonec se s celou tou pekelnou partou vyfotily. Za statečnost všem patřila sladká
odměna. Velké poděkování patří manželům Bradovým z Horšic a Lence Černé ml.
Jarka Jeslínková

Po roce opět v Praze
Jako v minulých letech přijala
naše
škola
pozvání
DDM
Přeštice na
výlet do Prahy,
který se uskutečnil 30.11. Deset
žáků naší školy, za pedagogického dozoru, spolu s ostatními dětmi z Domu dětí a z
přeštické školní družiny mělo
možnost projet se vytápěným
parníkem po Vltavě a vnímat
předvánoční atmosféru Karlova
mostu,
Hradčan,
Kampy
a
dalších historických míst z vyhřáté paluby parníku Europé.
Někteří zasedli hned k parníkovému baru, aby utratili část
kapesného,
jiní
se
vydali
prozkoumávat všechna zákoutí parníku včetně podpalubí, další sledovali okny Prahu.
Hodinová plavba rychle utekla a autobusy převezly děti nedaleko ulice Dejvická, kde sídlí
Divadlo Spejbla a Hurvínka. Prostory divadla jsou skutečně velmi hezké a příjemné a děti
měly dost času vše si v klidu před představením prohlédnout. Samotné představení
s názvem Hurvínkův popletený víkend splnilo jejich očekávání, smích zněl v hledišti téměř
neustále. Pak už následoval jen šťastný návrat domů a předání dětí do rukou rodičů. A co
říci na závěr? Naši horšičtí žáci se po celou dobu výletu chovali vzorně, respektovali veškeré
pokyny, a za to si zaslouží velkou pochvalu.
Pavla Nohavcová

RADKOVICKÁ TVRZ
V historických pramenech Radkovice s tvrzí, jejíž podstatná
část se zachovala v dnešním stavení čp. 18, se připomínají
v roce 1379 jako zboží příslušné k hradu Skála. Známý
historik August Sedláček ve svém díle Hrady, zámky a
tvrze království českého z roku 1893 uvádí původní podobu
stavby Liebscherovou kresbou, jež představuje sýpku se
sklepem, dalšími třemi podlažími a s valbo vou střechou.
Kdo ji postavil, není známo. Jen to, že Půta ze Skály
smlouvou psanou "v pondělí po Letnicích leta po Božiem
narození" r. 1397 (11.6) prodal "dom v Radkovicich
Vojtěchovým dětem, napřed Bohuslavovi i jeho sestrám
vlastním za kopu grošóv stříbrných ... v zákup". Tvrzí byla
do druhé poloviny 14. století.
Od té doby objekt doznal řadu proměn. Od poloviny
16. století to měl být poplužní dvůr. V roce 1630 "kamenný
štok ve vsi Radkovicích", jak uvádí A. Sedláček, byl
využíván jako sýpka. Koncem osmdesátých let 19. století
byla dvě podlaží snesena a objekt adaptován na obytný.
Podle výsledku průzkumu
provedeného
mým
kolegou z Klubu Augusta Sedláčka panem Ing. J. Anderlem
v r.1983 a 1984, má objekt rozměry 6,3 x 12,8 metrů a "zdi
řádkové z lomového kamene zděné na maltu" silné cca 1 m.
Zjistil, že původní kamenné klenutí vchodu do sklepa,
částečně zapuštěného do země, bylo nahrazeno betonovým
stropem. Strop sklepa je zaklenut valenou klenbou z cihel.
Původní druhý vchod v levé zdi za vchodem do tohoto
prostoru je zazděn. Okolní terén objektu býval nižší.
Před úpravou objektu k obývání, nad vstupem do
přízemí, umístěným nad vchodem do sklepa, byl přístřešek.
Z doby před úpravou objektu na sýpku se zachovala římsa
pod okrajem střechy.
Ing. Anderle dokládá, že trojúhelníková vyvrcholení
štítů jsou zbytky odbouraných zdí třetího a čtvrtého podlaží
někdejší sýpky. Jsou rovněž z kamenného řádkového zdiva
silné 90 cm a zachoval se na nich otisk čtvrtého podlaží
sýpky. Uzavírá, že objekt bylo patrně čtyřpodlažní kamenné
věžovité stavení, ve středověku zakryté prejzovou střechou.

Škoda, že důkladný archeologický průzkum do-sud
nebyl proveden
(alespoň
nevím o tom). Přinesl by
nám jistě širší poznatky.
Zatím jen několik, střepů
nalezených u objektu, potvrzují, že objekt byl ve
středověku obýván, neboť
Dr. F. Frýda zjistil, že
pocházejí z 12. a 13. století.
Jsou uloženy
v
muzeu
v Plzni. Ze 14. století pochází
několik
střepů
a
úlomek prejzu nalezené dále
od objektu pod vrstvou
ormce.
Stodola, jako součást
objektu,
byla
postavena
někdy v předválečném období.
Současná
podoba
objektu z r. 1999 příliš
nepřipomíná jeho historii.
Jeho majitel od roku 1977,
pan Jaroslav Lang mne v r.
1999 s mým bratrancem K.
Fořtem
ochotně
provedl
vnitřkem budovy. Původní
stav
byl
již
poněkud
upravený, ale stále velmi
dobře udržovaný. Úpravy
okolí provedené podle potřeby bydlení, nevytvářejí již
atmosféru historického objektu. Předtím zde bydleli
Šatrovic, rodiče pana Langa.
Ing. J. Pelišek

SV. JAN NEPOMUCKÝ
Kde všude je tento světec
připomínán? Nejen v Čechách, ale i v celé Evropě
ba i v dalekém zahraničí
najdeme jeho sochy. A
také
v obcích
v širém
okolí naší obce jsou jeho
sochy.
V Horšicích
je
umístěn
v ohradní
zdi
kostela proti škole. Snad

nebude na škodu zmínit něco málo o jeho životě, a jak to bylo
s jeho jazykem.
Jméno tohoto světce původně znělo Jan
z Pomuku. V obci, tehdy nazývaném Pomuk, se narodil
(v místě současného kostela sv. Jana Nepomuckého) někdy
v letech 1340 až 1345 jako syn pomuckého rychtáře Welflína.
Název Nepomuk se začal používat od 13. století, nejdříve
střídavě,
později
stabilně.
Každoročně
si 20. března
připomínáme smrt tehdejšího generálního vikáře doktora Jana
z Pomuku,
zvaného
Johánek.
Byl jakýmsi
náměstkem
arcibiskupa Jana z Jenštejna. Jako vysokoškolsky vzdělaný
Pokračování....
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prévnik měl u ercibiskupa
na starosti celou právní
agendu včetně
soudní
pravomoci. O příčině jeho
smrti bylo dosud dost
napsáno. O Janovi psala
mj. kronikářka Nepomuku
paní Kolářová v časopise
Pod Zelenou Horou e.
1/2003. Janem z Pomuku
se zabýval
rozhlasový
seriál
"Toulky
českou
minulostí" Č. 159 až 162
brněnského
redaktora
Českého rozhlasu Josefa
Veselého.
Na základě
poznatků z historických
dokumentů, příčinou nenávisti Václava IV. vůči
Janovi z Pomuku nebylo
nevyzrazení
zpovědního
tajemství Václavovy manželky.
Hlavní
příčinu
zavdal Jan svým potvrzením nově zvoleného
Olena kladrubským opatem bez vědomí krále,
který chtěl na kladrubské
opatství dosadit obratného diplomata, vyšehradského probošta Václava
Králíka z Buřenic. Rozzuřený a silně podnapilý
král 20. března
1393
vyslýchá na purkrabství
Pražského hradu Jana z
Pomuku, generálního oficiála
mistra
Mikuláše
Puchníka,
míšeňského
probošta Václava Knoblocha
a arcibiskupova
hofmistra
rytíře
Něpra
z Roupova.
Poté
jsou
odvedeni
na
radnici
Starého města pražského
na Staroměstském náměstí, odkud pak, mimo
rytíře Nepra, na staroměstskou rychtu čp. 404,
dodnes stojící na rohu
ulic Na můstku a Rytířské
v Praze.Jejich zdejší výslechy za účasti samotného krále popsal antropolog MUDr.
Emanuel
Vlček, DrSc. Byli věšeni
za svázané
ruce
na

Sv. Jan Nepomucký- 1pokračování
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Láuech a vytaženi ke slropu rnučirny, páleni pochodněmi v bok

tak, aby jim naskákali puchýře. U Jana z Pomuku bylo použito
palečnic, kterými byly drceny palce u nohou. Nespokojený král
nařídil vyšetřované znovu pálit v bok a v místa stydká až se
otevíraly tělní dutiny. Dokonce sám vlastní rukou pálil
vyšetřované, především Jana z Pomuku. Ten mučení nepřežil,
ostatní se zachránili vynuceným podepsáním prohlášení, že se
jim nic nestalo. Jana z Pomuku pak král nechal shodit
z Karlova mostu do Vltavy ve čtvrtek 20. března kolem deváté
hodiny večer.V rámci přípravy na Janovu kanonizaci byla
v dubnu 1719 provedena exhumace ke zjištění pravosti
ostatků. Ve výše zmíněném seriálu "Toulky českou minulostí"
doktor Vlček vysvětlil, že po "vyjmutí lebky a jejím naklonění
vypadla z její dutiny spolu s hlínou i měkká hmota načervenalé
barvy. Doktor Puchman /Karel Jan/
"',.......
a
chirurg Schutzbredt /Jan Jakub/,
'"
nařízli
nožem tuto tkáň na dvou
. ,
~
.
.
místech a nalezli načervenalou
hmotu. Po jejím očištění vystoupla
načervenalá barva ještě jasněji.
t.ow z Erlsfeldu /Dr. František,
811etý císařský lékař/, což byl
tehdy hlavní lékař, jako předseda
hlavní komise, pod vlivem legendy,
která vyrostla, a že nebyl schopen
rozpoznat co má před sebou za
organickou hmotu, domníval se, že
je to zbytek jazyka. Tím přirozeně
legenda o zachování zpovědního
tajemství byla ještě utvrzena. Tato
hmota
pak
byla
uložena
do
křišťálového relikviáře, později do zlatého pouzdra ve tvaru
jazyka. Pouzdro dále vloženo do třech monstrancí vložených
do sebe. K poslední exhumaci a zkoumání ostatků a to již
svatého Jana Nepomuckého, došlo v roce 1972, tentokrát
nejpovolanějším odborníkem, MUDr. Vlčkem, DrSc. s dalšími
jeho spolupracovníky. Výsledek zkoumání shrnul takto:" ... po
vyšetřování
histologickém
v histologickém
ústavu Karlovy
univerzity, bylo zjištěno, že se nejedná v žádném případě o
svalovinu, nýbrž o hmotu rozpadlého mozku". A dále vysvětlil
důvod zčervenání této hmoty tím, že "stačí navlhčit ty zbytky
organické hmoty a z té šedé barvy vystoupí cihlově červené
zbarvení. To je způsobeno tím, že v katedrále, kde při oslavách
dýchala spousta lidí, došlo ke zvlhčení vzduchu a tím i relikvie".
A dále, že "byl uhozen na levý úhel dolní čelisti a tento úder
vyvolal zlomeninu vlastního krčku dolní čelisti, tak především
odlomení celého obličeje od spodiny lební. To vyvolalo
zlomeniny,
která odlamuje
obličejový
skelet od vlastní
mozkovny, ... na následky krvácení do přední jámy lební
zemřel".MUDr.
Vlček současně
popsal podle kosterních
pozůstatků podobiznu Jana Nepomuckého. Byl to muž asi
padesátiletý s hlavou velmi krátkou, tenkostěnnou
lebkou,
výrazně mužsky utvářenou bradou. Před smrtí byl jeho
zdravotní stav uspokojivý, občas měl problémy s plotýnkami,
chrup úplně zdravý, jen vrchní kaz na druhé stoličce vlevo dole,
dvě stoličky vytrženy za živa kvůli zánětu. Obličej vysoký
s vysoko postavenými čelistmi, široké čelo se zřetelnými
• ~
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Sv. Jan Neomucký - 2pokračování
čelními
hrboly,
nos
vysoký
a
úzký.
Na
tehdejší dobu byl nadprůměrně
vysoký,
169
cm. Na památku na sv.
Jana Nepomuckého
na
Karlově mostě v Praze
v blízkosti
místa
jeho
svržení do Vita vy stojí
jeho socha na bohatě
zdobeném soklu. Na něm
jsou upevněny tři bronzové desky. Na levé je
znázorněn sv. Jan Nepomucký zpovídající královnu a vpředu stojící král.
Na
prostřední
desce
latinský nápis oznamuje,
že "Svatému Janu Nepomuckému,
roku
1383
s tohoto
místa
svrženému,
zřídil
Matěj,

I

svobodný pán z Wunšviců roku 1683". Nad nápisem je koník Wunšvicův znak. Chybně je zde uveden rok 1383 místo 1393.
Matěj Wunšvic, pán na Ron-šperce a Bezvěrové r. 1682 nechal
zhotovit dřevěnou sochu Jana Nepomuckého od socha-ře Jana
Brokoffa a podle ní dal ulít v Norimberku od Jeronýma Herolda
dnešní sochu.Dvě vyleštěná místa na podstavcí jsou denně
"udržována" na základě víry, že ten, kdo se jich dotkne či
přiloží ruku, tomu sv. Jan Nepomucký splní přání. Proto se zde
zastavují chodci a pokoušejí se o své štěstí. Zřejmě je to
pozůstatek zvyku, kdy věřící v dávné minulosti přes vykonanou
zpověď v kostele, se svěřovali se svými skutečnými hříchy sv.
Janu Nepomuckému zde na Karlově mostě v důvěře, že jedině
jeho zásluhou jim budou hříchy odpuštěny. Dodnes je sv. Jan
Nepomucký uctíván jako muž statečný a poctivý. Nelze na
závěr nepřipomenout
slova brněnského redaktora Josefa
Veselého: "Kdyby po staletí na naše předky nepůsobil příklad
světců, mohli bychom dnes být jenom národem vlčáků".

Několik málo slov starosty SDH Horšice.
Vážení spoluobčané, jako každý rok, tak i
letos se konala Výroční valná hromada
Sboru dobrovolných hasičů Horšice, dne 4.
ledna 2014 od 14:00 hodin v hostinci .Na
točně" v Horšicích.
Na schůzi se dostavilo celkem 18 členů
z celkového aktuálního počtu 23 řádných
členů SDH Horšice a dále 3 přispívající
členové z 19-ti vedených v evidenci SDH
Horšice. Této schůze se též zúčastnilo i 6
hostů, zástupci SDH Dolce, Újezd, Týniště a
Kbel. Za OÚ Horšice se schůze zúčastnil
starosta obce a člen SDH p. Miroslav
Čepický, za okrskový výbor se zúčastnil
starosta okrsku č. 8 p. Josef Rašplička.
Jednání WH jsem zahájil já, starosta
SDH Horšice Josef Bělohlavý a schůzi jsem
řídil po celou dobu jednání.
Po zahájení
schůze a přivítání členů sboru a ostatních
hostů, jsem
vyzval
všechny přítomné
k uctění památky zesnulých členů minutou
ticha.
Dle dalšího bodu programu byla
provedena volba návrhové komise. Zprávu
o činnosti SDH za rok 2013 zpracoval a
přednesl jednatel SDH Horšice p. Josef
Duchek.
Zpráva
obsahovala
veškerou
činnost
SDH
s konkrétním
časovým
vymezením,
veškeré významné i méně
významné akce, včetně zajištění a osobní
účasti členů SDH. Jednalo se zejména o
účast na okrskových aktivech, schůzích

WH ostatních SDH, účast na odborných

Ing. J. Pelíšek

přípravách
a ostatních
akcích
včetně
sportovních,
dále
brigádnická
činnost
zaměřená na úklid veřejných prostranství,
hasičské zbrojnice a odvoz starého železa
do sběru. Děkuji tímto všem, kteří se aktivně
na těchto činnostech podíleli. Dalším bodem
jednání
byla
přednesená
zpráva
o
hospodaření SDH za rok 2013, se kterou
nás seznámil hospodář a pokladník SDH p.
Karel Fořt. Překvapila nás jeho závěrečná
slova, kdy pronesl, že rezignuje na funkci.
Jedná
se o dlouholetého
zkušeného
funkcionáře, který si své úkoly plnil a byl
tak příkladem
pro všechny členy. Chtěl
bych
mu ještě jednou touto cestou
poděkovat
za jeho odvedenou práci a
popřát
mu do dalších let pevné zdraví.
Zprávu kontrolní a revizní rady za rok 2013
přednesl předseda KRK p. Jiří Janeček st.
S návrhem plánem činnosti a rozpočtem
SDH na rok 2014 nás seznámil velitel SDH
p. Miroslav Hřebec st.
Místostarosta p.
František
Beneš
seznámil
všechny
přítomné s oslavou jubilejních
narozenin
v roce 2014. Jednatel SDH p. Josef Duchek
přednesl návrh změny ustanovení Stanov
pro přispívající občany, a to na základě
předchozího
odsouhlasení
této
změny
výborem SDH Horšice na svém posledním
jednání v měsíci prosinci 2013. K tomuto
návrhu bylo přistoupeno zejména z toho
důvodu, že v dnešní době není náš sbor
schopen 100% zajistit fyzickou přítomnost
členů v uniformách na pietním aktu. Pokud
by to bylo v budoucnu možné, tak toto bude
Pokračování ....
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Několik málo slov starosty SDH Horšice-dokončení
samozřejmě zajištěno. Tato změna se týká
nahrazení původního znění: "nároku na
finanční příspěvek a čestný doprovod"
novým zněním:
"nároku
na zakoupení
smutečního
věnce".
Výroční
valnou
hromadou byla tato změna schválena bez
připomínek.
V diskusi
všichni
diskutující
vyslovili
především
poděkování
a praru všem
přítomným i jejich rodinám do nového roku.
V průběhu celé diskuse nebyly vzneseny
žádné
negativní
připomínky.
Valná
hromada SDH Horšice schválila všechny
činnosti uvedené v předneseném usnesení
dle jednotlivých
bodů, se kterými nás
seznámil p. Ing. František Bořík. Funkcí
hospodáře
a pokladníka
byl výborem
pověřen
člen SDH p. Pavel
Draksel.

$

Doplnění výboru bude volbou provedeno na
čI. schůzi SDH dne 22. 2. 2014.
Po oficiálním ukončení schůze v 15:45
hodin
následovalo
občerstvení
a
pokračovalo neformální jednání. Děkuji tímto
za přípravu a servírování
občerstvení
hostinskému Martinovi s manželkou.
Jako první akce v letošním roce budou
zabijačkové hody pořádané dne 5. 4. 2014
od 15:00 hodin v hasičské zbrojnici.
Další
akcí v měsíci dubnu bude sběr železného
šrotu. Přesný den konání bude dodatečně
a včas oznámen.
Závěrem
chci jménem
výboru SDH
Horšice všem spoluobčanům popřát
vše
nejlepší a hlavně hodně zdraví v novém
roce 2014.
Starosta SDH Horšice Josef Bě/oh/avý

Pan Václav Vlček oslavil 80.narozeniny

...

Jaro se blíží

M. Čepicky/ /3.2./4
Jak ten čas letí nebo utíká jako voda v řece, o tom
Jaro se blíží - poslouchej!
by mohli vyprávět především ti z nás, kterým už
Ptáčkové začali zpívat.
těch křížků valně přibylo. Nedávno byl prosinec a
už tady máme polovinu února z nového roku. Než se
Tu zvonek hláskem zaklinká,
nadějeme přijde nějaké jaro a nějaké to léto a s podzimem
neb černý kosík zapěje.
se přiblíží další výročí. V prosinci minulého roku oslavil
Ta óda na jaro je malinká,
svoje kulaté a významné narozeniny pan Václav Vlček
však plná velké naděje.
z Horšic. Bylo mu rovných 80 roků. Právě ve výroční den,
Až potom se špačků příletem
19.12., vypravily se k němu s gratulací a dárkovým balíčkem
rozpukne jaro i zpěv smíšený,
členky kulturní komise paní Růžena Železná a paní Hana
však na Víta sv., před létem,
Kotová společně se starostou obce. Přivítal je - jak jinak ptáčkové znovu oněmí.
než veselý a plný životního elánu, sám oslavenec
s
manželkou Annou.
Po blahopřejných oficialitách jsme
setrvali v družné náladě a dobré pohodě. Nechybělo pohoštění ani přípitek i něco jiného "na
zdraví"! Ještě jednou, nyní v Horšickém Občasní ku, přejeme panu Václavu Vlčkovi trvale

pevné zdraví, stále dobrou náladu, patřičnou dávku štěstí v pravou chvíli a mnoho dalších
spokojených roků života v kruhu rodiny, přátel i sousedů v obci Horšice.
Rž a HK - Kult. Komise

Oslava MDŽ
Poslední zprávy z Mikroregionu Přešticko obsahují mj. také informace o meziobecní
spolupráci v různých oblastech života našich spoluobčanů.
Jakousi první vlaštovkou ve
sféře kulturně-společenské
bude společná oslava
Mezinárodního dne žen, která se
uskuteční v pondělí dne 10.března 2014 v sále kulturního domu Příchovice - dle slov
starostky "začátek cca 15.00 hodin - někdo dorazí autem, ale možná využijí i autobusové
spojení - autobus přijíždí kolem půl čtvrté zahájení a přivítání cca 15.50 hod,hlavní jídlo by se
podávalo cca od 16.00 hod, vystoupení Hlásku cca od 17.00 - 17.45, představení v podání
příchovických ochotníků cca od 18.15 hodin - 19.15 hodin (kvůli těm, kteří by spěchali na
autobus),kolem 20.00 předpokládáme ukončení akce, kdo bude chtít ještě posedět a
poklábosit - určitě ho nevyženeme." Setkání v Příchovicích by mělo navázat svým
celoplošným významem na dožínkové oslavy z r. 2013 na koupališti v Zálesí, a bylo pojato
jako příležitost k setkávání obyvatel okolních a nepřímo sousedících obcí. Osoby zúčastněné
na oslavě MDž tam budou zaregistrované a Obec Horšice pak za svoje účastníky proplatí
Obci Příchovice poměrnou část nákladů. Vzhledem k tomu, že je celá akce koncipována do časového
rozmezí pro možnosti využití autobusové dopravy, doporučuji vám této dopravy využívat. Přeji Vám
příjemné zážitky a dobrou náladu.
Starosta Obce Horšice

~egend~
~ hvězd.

V pátek 13. 12. se naše
celá
škola
i
S dětmi
z mateřské školky vypravila
na divadelní představení do
KKC v Přešticích s názvem
Legenda o hvězdě. Toto
vánoční povídání o Ježíškovi pro děti připravila se
svým divadelním souborem
známá herečka Eva Hrušková. Děti si poslechly o
narození Ježíška a o tom, co
se stalo v Betlémě před dávnými časy. Seznámily se s vánočními zvyky a říkadly. Dokonce si
mohly zahrát pasáčky i tři krále. Celým představením nás provázely krásné koledy, které jsme
si v předvánočním čase moc rádi všichni společně zazpívali.
Kateřina Uhlíková
Vánoční příběh
V pátek 13. 12. 2013 se děti z MŠ a ZŠ vypravily do KKC v Přešticích na divadelní
představení Legenda o hvězdě v podání Evy Hruškové a Kateřiny Hovorkové. Byl to vánoční
příběh o narození Ježíška a o tom, co se stalo před dávnými časy. Děti samy byly tvůrci toho,
co se na jevišti odehrálo. Z malých diváků se rázem stali herci. Zahráli si pannu Marii,
svatého Josefa, pastýře a Tři krále, kteří se přišli Ježíškovi poklonit. Vše bylo proloženo
říkadly a koledami, které jsme si společně zazpívali a navodili tak to krásné kouzlo Vánoc.
Dana Řihošková

AdventnÍ čas v MŠ
Na čas adventní se v mateřské škole všichni moc těšíme. Je to pro nás nejkrásnější období v
roce. Vše začíná návštěvou z pekla a zapálením první svíčky na adventním věnci. A čekání na
Ježíška? To je pro děti nejen veliké těšení, ale i spoustu příprav: výzdoba prostor MŠ, zpívání
koled, přednášení básní, seznámení s vánočními tradicemi a zvyky a v neposlední řadě výroba
dárečků pro své blízké. To vše nám pomohlo zkrátit dlouhé čekání na příchod Ježíška. Ten
naši školku navštívil ve čtvrtek 12. 12. 2013. Děti předvedly svým rodičům a prarodičům
krátké vystoupení v podobě pásma vánočních písní a říkanek a zahrály pohádku O perníkové
chaloupce. Poté následovala ta dlouho očekávaná chvíle
Děti si pohrály s hračkami, které
jim Ježíšek nadělil, ochutnaly vánoční cukroví, o které se postaraly maminky a babičky a
společně jsme strávili příjemné odpoledne plné vánoční atmosféry.
Dana a Jarka
ZÁVISLOST

V rámci minimálního preventivního programu jsme dne 19. Prosince na škole uspořádali
besedu s názvem "závislost". Besedy se zúčastnili
všichni žáci 1. až 5. ročníku. Mimo jiné se zde žáci
dozvěděli co je to závislost, rozdíl mezi přirozenou
a chorobnou závislostí, příznaky a rizikové faktory
vzniku závislosti. Ve druhé části jsme si vysvětlili
mýty a fakta o závislostech. Po té si žáci vyplnili
krátký test. Do závěrečné diskuse se žáci hlásili a
dokázali o daném tématu hovořit. Je vidět, že žáky
tato problematická témata zajímají, jelikož nejen při
besedě ale vždy, když na některé z těchto témat
narazíme,slyšívám od žáků: " tohle jsme si říkali při
besedě".
O těchto
tématech
hovoříme
a
rozebíráme různé situace nejen při besedách ale

během celého školního roku.
Sylva Seidenglanzová

Vánoční posezení ve školní družině
Poslední školní den před vánočními prázdninami jsme si ve školní družině připomněli
vánoční zvyky a tradice, z knihy jsme přečetli několik zajímavých pranostik a vyprávěli jsme
si, kdo jaké vánoční zvyky dodržuje doma. Potom jsme zpívali vánoční koledy a žáci
zarecitovali několik básní s vánoční tématikou. Nezapomněli jsme ani na zvířata v přírodě a
tak jsme si připravili suchý chléb, jablka a mrkev a vyšli jsme nadělit zvířátkům do krmelce
na Hůrku, kde si nejčastěji hrajeme. Po návratu do školní družiny jsme dojedli poslední
vánoční cukroví a už jsme jen povídali jak se těšíme na ty opravdové Vánoce které prožije
každý doma ve své rodině.
Sylva Seidenglanzová

Ježíšek naděloval i u nás
V pátek 20. 12. 2013 jsme se
každoročně sešli s našimi dětmi
u Vánočního
stromečku
a
odstartovali
očekávání
na
Ježíška.
S dětmi jsme si
povídali o tradicích dříve a
dnes. Pouštěli jsme lodičky,
krájeli jablíčka, házeli střevícem
a zdobili pomeranče a jablíčka.
Celé
dopoledne
byly děti
napnuté, zda jim něco přinese i
Ježíšek ve škole. A přinesl. Děti
zářily štěstím z nových míčů na
košíkovou, vybíjenou a nových
her pro jejich rozvoj. Někteří si
hned vyzkoušeli např. Poznávání zvířat, Česko junior. V závěru jsme si zazpívali některé
vánoční koledy a rozloučili jsme se slovy" Tak zase za rok".
Jana Tolarová

DO-RE-MI
a pěveckou soutěž se hlavně dívky již dlouho těšily a s předstihem nacvičovaly a vybíraly
písně, se kterými se na soutěži předvedou. Aby to neměly tak jednoduché, rozdělili jsme
soutěž na tři části. V první části zazpívali všichni žáci libovolnou písničku, ve druhé části si
vybrali píseň ze zpěvníku a třetí část se týkala hlavně starších dívek, které měly zazpívat
anglicky. Aby žáci ztratili ostych a trému, nejdříve jsme si zazpívali několik písní všichni
společně a před každým kolem se předvedla Lucie Náprstková, která letos nebyla hodnocena,
jelikož byla součástí poroty a společně s vychovatelkou Sylvou hodnotily výkony žáků. A jak
soutěž dopadla?
1* Terezka
Vondrovicová
s písněmi Včely,
Trpasličí svatba a
Vrána.
2. ** Michalka Muková
s písněmi Země
vzdálená, Červená řeka
a Rix rix,
3.***

Hanina 8ečvářová s písněmi Deset malých černoušků a Kdyby byl Bavorov

Sylva Seidenglanzová

Taneční soutěž
24. ledna jsme si ve školní družině
uspořádali taneční soutěž. Soutěžilo pět
dívek ve třechdisciplinách.
Tanec na
rychlou melodii, pomalý tanec a tanec
dle vlastního
výběru.
Předtančení
předváděla Míša Muková s Ivankou
Bělovou a zároveň
tvořily
porotu
společně s p. vychovatelkou
Sylvou.
Chlapci se tentokrát zúčastnili pouze
jako
diváci.1 *
Lucie
Náprstková
2**Terezka Vondrovicová
3***Hanička 8ečvářová
líbila a tak si ji pořádně užily.

Tato soutěž se děvčatům moc
Sy/va Seideng/anzová

Školkové zimní olympijské hry
Po čtyřech letech je tu opět olympijský rok, a tak jsme si v mateřské škole přiblížili tento
mezinárodní sportovní svátek včetně atmosféry, která provází každé olympijské hry.
Uspořádali jsme "Školkovou zimní olympiádu". Všemu předcházely nejprve důkladné
přípravy. Děti vymalovaly olympijské kruhy na vlajce, seznámily se s pojmy olympiáda,
olympijská vlajka, hymna, oheň a poznávaly sportovní disciplíny. Následně byly rozděleny do
družstev a byla jim přidělena země, kterou zastupovaly. Vše bylo připraveno, a tak jsme
mohli zimní olympijské hry slavnostně zahájit. Sportovci nastoupili s vlajkami své země a
sledovali, jak vlajkonoši přichází s vlajkou olympijských her, která byla vztyčena.
Následoval štafetový běh s ohněm a po společném pokřiku se mohlo začít soutěžit. A v
jakých disciplínách mezi sebou naši malí sportovci zápolili? Byl to slalom a skoky na lyžích,
bobování, hokej, metaná, krasobruslení a
rychlo bruslení. Každý se snažil o co
nej lepší výkon, aby v závěru týdne mohl
být patřičně ohodnocen. Děti byly vedeny
ke zdravé soutěživosti, k výhře, ale i k
dílčí prohře. V závěru týdne nás čekalo
vyhodnocení
celé
olympiády.
Při
slavnostním
ukončení
ZOH
byli
vyhlášeni ti nejlepší, kteří povstali na
stupínku vítězů. Všichni ostatní získali
medaili za statečnost a účast. Děti si domů odnesly kromě medaile i malý dáreček a snad i
mnoho zážitků z našeho olympijského týdne.
Dana Řihošková

Voda v našem životě
Ve čtvrtek 30. 1. 2014 proběhl v rámci enviromentálního programu na naší škole jednodenní
projekt o vodě. Projektu se účastnily všechny ročníky. Děti si vytvořily skupinky, ve kterých
pak po celou dobu pracovaly. Měly své vlastní pojmenování například H20, Vydry, Žraloci,
Bílé moře, H20 stačí přidat vodu. Během dopoledne skupinky plnily různé úkoly. Skládaly
slabiky ve slova, co nejrychleji odpovídaly na otázky o vodě, pomocí Smart tabule čistily
rybník Brčálník. Za všechny tyto správně splněné úkoly dostávaly bodové hodnocení. Na
závěr si žáci zkusili zahrát na reklamní agenturu a vymyslet název kampaně, vhodný slogan
a text, který bude propagovat pití kohoutkové vody. Každá skupina pojala svůj úkol jinak a po
svém. Někdo formou písničky, jiný básničkou a dokonce i otázkami. Všichni jsme se pobavili,
protože originalita opravdu nechyběla. A tak se na závěr podělím o jednu reklamu z díla
našich dětí. "Dám si vodu bez chlóru, usnu večer bez fórů."

Kateřina Uhlíková

Jak
je to s černým
DraDorem
a
dalšími
symboly smutku?
Smutné události ve
státě, v národě i v rodinách
mají
různý
charakter.
Ať jsou to
nemoci, úrazy, dopravní
nehody, havárie vodovodu nebo mnoho dalších,
ale tou nejsmutnější událostí je úmrtí. Je pak na
pozůstalých a jejich rozhodnutí, jakým způsobem
se dokážou rozloučit se
zesnulým členem rodiny a
vyrovnat se s nastalou
změnou. Neznamená to,
že neveřejný smuteční
obřad není dostatečně
důstojný. Říkám-Ii obřad,
nemám na mysli - bez
obřadu! Vždyť je pochopitelné, že se událost týká
především rodiny a nejbližších
pozůstalých
a
veřejnost
může
být
z takového
aktu vyloučena
bez
jakýchkoliv
výčitek svědomí
kohokoliv. Vzhledem ke zvyklostem civilizovaných národů ( mezi něž se náščeský, bezpochyby řadí)
je i malé rozloučení hodnocené jak správný počin.
Množící se názory
a
odůvodnění - "posledního
přání zesnulého"- že chtěl
pohřeb bez obřadu apod.
(tedy žádný),
jsou ve
většině případů zavádějící a účelové ze strany
pozůstalých. Ale nechci
nikomu sahat do svědomí, s tím se musí
každý srovnat dříve nebo
později sám! Pokud výčitky svědomí následně
někoho trvale trápí až do
jeho vlastní smrti, pak měl
jednat v době, kdy byla

záležitost aktuální. A že tomu tak nezřídka kdy bývá, o tom
jsem skálopevně přesvědčený!
S úmrtím občana ve vesnici
souvisí také celá řada zavedených zvyklostí jako je zvonění
umíráčkem, zveřejnění úmrtního oznámení - zv.parte nebo
vyvěšení černého praporu, zpravidla na některé z veřejných
budovo obci. Dříve to bylo např. na budově bývalého obchodu
Jednoty, na budově obecního úřadu, před tím
Místního
národního výboru, např. to může být i na budově nebo před
budovou školy - viz.např. při úmrtí některého pedagoga, což
bylo patrné v nedávné době v Přešticích . Zásadně ovšem
musí být na vůli a snaze pozůstalých, zda takové zveřejnění
vůbec chtějí a v jakém rozsahu. V případě jejich kladného
rozhodnutí
pak požádat toho, kdo černý prapor vyvěsí a
případně zařídí také vylepení parte. Mnohdy si pozůstalí sami
vyvěšují parte v obchodě nebo na desce u hřbitovních vrat. V
jiných případech je třeba upozornit na to, že pohřební služby
vyvěšují smuteční oznámení automaticky ve svých skříňkách pokud jim to pozůstalí vysloveně nezapoví.
Tyto symboly
smutku jsou zpravidla snímány v den pohřbu, pokud je takové
datum vůbec známé, nebo - není-Ii známé, tak po několika
např.3 až 4 dnech. Pokud ovšem pozůstalí o zveřejnění takové
rodinné události nedají vědět např. ani sousedům nebo ani
neprojeví zájem na patřičném místě (místech) pak se těžko
domáhat na komkoliv, aby se snad domníval, nebo že se měl
domnívat,
že k úmrtí občana skutečně došlo a že měl
oficiálně takové symboly smutku zveřejnit.
Známe přece
mnoho případů, kdy se o někom "veřejně povídalo", že zemřel
a on vlastně žil a dokonce ještě dlouhou dobu po takovéto
informaci. Nemůže přece někdo jen tak .mirnix-týrnix" zvonit
umíráčkem, když o to není pozůstalými požádán. Stejné je to s
vyvěšením černého praporu a smutečního oznámení - parte.
Nevěřím, že by mohlo být na vlastní vůli kohokoliv z úřadu
obce, školy, prodejny, hostince apod., aby si dovolil takové
žádosti pozůstalých nevyhovět a ani nepředpokládám, že by se
to vůbec kdy stalo. A pokud snad ano a došlo z nějakého
důvodu k opomenutí
a okamžitého nezareagování na jejich
žádost, je opět jen a jen na pozůstalých takovou žádost
neprodleně,
třeba jen telefonicky urgovat. Ihned by se pak
taková situace na kterékoliv instanci operativně řešila - a
nechci o tom tedy vůbec ani za pochybovat - a zároveň jsem
přesvědčen, že valná většina našich občanů se mnou souhlasí.
Tedy závěrem shrnuji: V případě úmrtí se v prvé řadě jedná
vždy o rodinnou záležitost, ve druhé řadě musí pozůstalí
požádat patřičnou instituci o zveřejnění takové události a
současně uvést jakým způsobem a v jakém rozsahu toto má
být anebo může být provedeno, popřípadě si samostatně
mohou zajistit zvonění umíráčkem, protože obec ani jiná ze
jmenovaných místních institucí
toto nezajišťuje.
Ostatní
záležitosti a náležitosti související s pohřbíváním a smutečními
obřady lze vyřizovat v úřadovnách pohřebních služeb.
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